Projekt „Ochotnicza Straż Pożarna – Centrum Aktywności Lokalnej/OSP-CAL/” jest współfinansowany
ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

REGULAMIN KONKURSU
"PARTYCYPACJA 3D – DYSKUTUJEMY, DECYDUJEMY, DZIAŁAMY"

Informacje ogólne
§1
Organizatorem Konkursu pt. „PARTYCYPACJA 3D – dyskutujemy, decydujemy, działamy”, zwanego dalej
konkursem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Idzbarku zwana dalej Organizatorem.
§2
Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Ochotnicza Straż Pożarna-Centrum Aktywności
Lokalnej/OSP-CAL/” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
§3
1. Temat konkursu: „PARTYCYPACJA 3D – dyskutujemy, decydujemy, działamy”.
2. Celem konkursu jest poznanie opinii dzieci i młodzież na temat własnych miejscowości tj. Idzbark, Stare
Jabłonki, Durąg, Brzydowo oraz Łukta. Najlepsze pomysły zostaną zrealizowane w ramach projektu.
3. Konkurs obejmuje jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z miejscowości Idzbark, Stare Jabłonki,
Durąg, Brzydowo oraz Łukta, biorące udział w projekcie „Ochotnicza Straż Pożarna-Centrum
Aktywności Lokalnej/OSP-CAL/”.
Zasady uczestnictwa
§4
1.

Uczestnikami konkursu są zespoły 3-osobowe (mogą być w różnym wieku):
a.

uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII;

b.

uczniowie szkół ponadpodstawowych klasy I-II;

na stałe mieszkający w miejscowości Idzbark, Stare Jabłonki, Durąg, Brzydowo lub Łukta.
2.

Maksymalny wiek uczestników - 18 lat.
Warunki przygotowywania prac konkursowych
§5

1. Forma pracy: dowolna (np. pisemna, prezentacja, film, plastyczna i inne).
2. Przykładowe warunki przygotowania pracy:
a. Pisemna – format word, max 2 strony A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 14 pkt;
b. Prezentacja – format pptx (Power Point lub inny), max 10 slajdów, czcionka: Arial, Verdana lub
Tahoma, możliwość użycia zdjęć, grafik;
c. Film – max czas 120 sekund;
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d. Plastyczna – format i użyte materiały dowolne.
3. Obowiązkowe elementy pracy (muszą odpowiadać na poniższe pytania):
a. Napisz czego brakuje w twojej miejscowości;
b. Zaproponuj zmianę;
c. Uzasadnij dlaczego jest to ważne i dla kogo;
d. Opisz lub przedstaw jak chcesz to zrobić;
e. Ile będzie to kosztowało.
4. Opis zgłoszonej pracy (obowiązkowa metryczka):
a. imię i nazwisko autorów;
b. wiek i klasa;
c. tytuł pracy;
d. nazwa i adres jednostki OSP.
5. Brak opisu pracy zgodnego z metryczką lub jakiegokolwiek jej punktu skutkuje odrzuceniem pracy, bez
możliwości poprawy.
6. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
7. Prace przechodzą na własność Organizatora.
8. Wszystkie pomysły prac konkursowych zostaną włączone do planu pracy Młodzieżowych Centrów
Aktywności Lokalnej w miejscowościach: Idzbark, Stare Jabłonki, Durąg, Brzydowo oraz Łukta.
9. Zgłoszone prace mogą obejmować zarówno pomysły zmiany infrastruktury jak również działalności
i aktywności dzieci i młodzieży np. warsztaty, rajdy, turnieje, zajęcia edukacyjne i inne możliwe
do zrealizowania.
Warunki formalne dotyczące prac konkursowych
§6
1. Prace konkursowe należy przesyłać na adres mailowy: konkurs.osp@gmail.com w terminie
do 30 czerwca 2020 r.
2. Wszystkie prace zostaną ocenione przez komisję konkursową wyłonioną przez organizatora zgodnie
z § 7 niniejszego regulaminu.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 15 lipca 2020 r. O wynikach uczestnicy zostaną
powiadomieni indywidualnie, a pełna lista zgłoszonych prac na konkurs zostanie zamieszczona na
portalu społecznościowym Facebook na Fanpage projektu pod nazwą Ochotnicza Straż PożarnaCentrum Aktywności Lokalnej oraz na stronie www.cwop.org.pl.
4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu,
wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania
nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego jednostka OSP
wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska przez Organizatora.
6. Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów pracy
niniejszego Regulaminu.
Rozstrzygnięcie konkursu
§7
1. Konkurs odbywa się jednoetapowo. Wyboru prac dokonuje komisja konkursowa w składzie:
a) Przedstawiciel organizatora – 1 osoba
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b) Przedstawiciel jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej biorącej udział w konkursie – po 1 osobie
z każdej jednostki;
c) Przedstawiciel CWOP – 1 osoba;
Łącznie 3 osoby w Komisji konkursowej w każdej miejscowości.
2. Autorzy najlepszych prac otrzymają upominki-niespodzianki.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
5. Przekazanie nagród rzeczowych dla zwycięzców odbędzie się za pomocą poczty tradycyjnej na
adres danej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej biorącej udział w konkursie. Obowiązkiem
jednostki będzie przekazanie nagrody zwycięzcom.
Realizacja wygranych inicjatyw
§8
1. W każdej miejscowości biorącej udział w konkursie, inicjatywa wygrana zostanie zrealizowana
i sfinansowana w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.
2. Łącznie w ramach konkursu zrealizowanych zostanie 5 inicjatyw, po jednej w każdej miejscowości.
3. Kwota realizacji pojedynczej inicjatywy – do 2 000 zł.
4. Termin realizacji inicjatyw od 01.08.2020 do 15.11.2020 r.
5. Miejsce realizacji inicjatywy: miejscowości, w których na stałe mieszkają uczestnicy konkursu.
6. Planowana inicjatywa musi być realna i możliwa do realizacji w warunkach wywołanych epidemią
COVID-19 i uwzględniać aktualnie obowiązujące obostrzenia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji wygranej w konkursie inicjatywy.
Promocja oraz źródło informacji o konkursie
§9
1. Osobą do kontaktu jest koordynator projektu Pani Anna Czajkowska, tel. 789 308 650,
e-mail: anna.czajkowska.osp@gmail.com.
2. Regulamin oraz plakat konkursowy dostępny jest w każdej OSP biorącej udział w projekcie oraz na
stronie www.cwop.org.pl.
3. Upowszechnienie informacji o konkursie należy do zadań OSP z wykorzystaniem mediów
społecznościowych oraz stron internetowych.
§ 10
Dane jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w konkursie:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Idzbarku, Idzbark 46, 14-100 Ostróda; opiekun konkursu – Druh
Przemysław Zalewski.
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Jabłonkach, ul. Kolejowa 2A, 14-133 Stare Jabłonki; opiekun
konkursu – Druhna Marta Madziewicz.
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Durągu, Durąg 11, 14-106 Durąg; opiekun konkursu – Druh Grzegorz
Żelazny.
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzydowie, Brzydowo 32; 14-100 Ostróda; opiekun konkursu –
Druh Mateusz Kuzioła.
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Łukcie, ul. Mazurska 5, 14-105 Łukta; opiekun konkursu – Druh
Mateusz Owsianka.

Zatwierdzam regulamin
Organizator
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